
                                                                                                                                                        
Dear Berkmar High School Parents and Students, 

Our staff is looking forward to the start of the school year and the opportunity to serve our students following 

the challenges of the last two and a half years. We are excited to refocus our efforts to provide all students a 

customized path to graduation and becoming enrolled, employed, enlisted, and/or engaged in 

entrepreneurship while addressing ALL of their needs. It’s vital that parents, students, and staff embrace this 

opportunity to work as a team to ensure the 2022-23 school year is the best ever!! As you prepare for an 

outstanding school year, take time to review the following important information: 

• Once again, Berkmar High School’s doors will be open and available for families to tour on Saturday, 
July 23rd from 9am to 12pm.  While touring, we will have staff available to answer questions and help 
support all families, specifically those that have never been on campus.  

• Open House/Meet Your Teacher will be held on Friday, July 29th from 7:30am to 11:30am. All grade 
levels are welcome to come at any time during those hours. During this time, students will have an 
opportunity to follow their schedule, meet their teachers, and learn important tips and strategies to 
ensure their success.  

• While all students begin school on August 3rd, not all students will report to the building on that date. 
The following is our staggered schedule for students returning to the building for in person learning: 

o August 3rd – 9th grade and all small group students  
o August 4th – 10th, 11th, & 12th grade students (all upperclassmen will participate in a Digital 

Learning day on August 3rd)   

• Spirit wear and other Berkmar spirit items will be available for purchase online. 

• If you have not yet created a MyPaymentsPlus account, please do so. We have transitioned to using 
this format exclusively for all financial and school-related matters (i.e. paying dues, purchasing items.)  
Further, all Title I and county documents that require your signature will be posted there.  Please let us 
know if you need assistance with setting up your account. 

• All parents and students must review the Student Handbook prior to returning in August. The 
handbook will be posted on the homepage of our school website in the coming weeks. Please pay 
close attention to the attendance policy updates. 

• Other important information about the start of school will be housed on our website under “Fall 2022-
23 Information.”  
 

Throughout the school year, I will hold “Principal’s Corner” every third Saturday of the month. This is an 
opportunity for students and parents to share feedback, provide suggestions, and engage in casual 
conversation with me about various school related topics. Please join me for our first Principal’s Corner on July 
16th from 10:30am to 12:30pm via Zoom. Spanish speaking families should join at 10:30am using the following 
link: https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96703847756?pwd=THY4K1Naa3lSNDR4UGZqUGx6aW1IUT09 and English 
speaking families should join at 11:30am using the following link: https://gcpsk12-
org.zoom.us/j/96730168941?pwd=R0RraUVWZE9MTVFIWUZRMGZiODFSQT09 

 

https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96703847756?pwd=THY4K1Naa3lSNDR4UGZqUGx6aW1IUT09
https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96730168941?pwd=R0RraUVWZE9MTVFIWUZRMGZiODFSQT09
https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96730168941?pwd=R0RraUVWZE9MTVFIWUZRMGZiODFSQT09


                                                                                                                                                        
We value parental involvement and strive to create a welcoming environment that encourages parents to take 

an active role in their children’s education. Please support your child by joining PTSA.  More information about 

PTSA is available on our website and will be available during Open House/Meet Your Teacher.   

Enjoy the remainder of your summer and we look forward to seeing you on Saturday, July 23rd and during 

Open House/Meet Your Teacher. 

Sincerely, 

Durrant Williams 
Principal 
Berkmar High School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        
Estimados padres y estudiantes de Berkmar High School: 

Nuestro personal espera con ansias el comienzo del año escolar y la oportunidad de servir a 

nuestros estudiantes después de los desafíos de los últimos dos años y medio. Estamos 

entusiasmados de reenfocar nuestros esfuerzos para brindar a todos los estudiantes un 

camino personalizado hacia la graduación y convertirse en inscritos, empleados, alistados y/o 

comprometidos en el espíritu empresarial mientras se abordan TODAS sus necesidades . ¡Es 

vital que los padres, los estudiantes y el personal aprovechen esta oportunidad de trabajar en 

equipo para garantizar que el año escolar 2022-23 sea el mejor de todos! Mientras se prepara 

para un año escolar sobresaliente, tómese el tiempo para revisar la siguiente información 

importante: 

• Una vez más, las puertas de Berkmar High School estarán abiertas y disponibles para 

que las familias visiten el sábado 23 de julio. rd de 9 a 12 hs. Durante el recorrido, 

tendremos personal disponible para responder preguntas y ayudar a apoyar a todas las 

familias, específicamente aquellas que nunca han estado en el campus. 

• Open House/Meet Your Teacher se llevará a cabo el viernes 29 de julio el de 7:30 am a 

11:30 am. Todos los niveles de grado son bienvenidos a venir en cualquier momento 

durante esas horas. Durante este tiempo, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

seguir su horario, conocer a sus maestros y aprender importantes consejos y estrategias 

para asegurar su éxito. 

• Si bien todos los estudiantes comienzan la escuela el 3 de agosto rd , no todos los 

estudiantes se presentarán en el edificio en esa fecha. El siguiente es nuestro horario 

escalonado para los estudiantes que regresan al edificio para el aprendizaje en persona: 

o 3 de agosto rd – 9 el grado y todos los estudiantes de grupos pequeños 

o 4 de agosto el – 10 el , 11 el y estudiantes de grado 12 (todos los estudiantes de 

último año participarán en un día de aprendizaje digital el 3 de agosto rd ) 

• La ropa de espíritu y otros artículos de espíritu de Berkmar estarán disponibles para 

su compra en línea. 

• Si aún no ha creado un Mis PagosPlus cuenta, por favor hágalo. Hemos pasado a usar 

este formato exclusivamente para todos los asuntos financieros y relacionados con la 

escuela (es decir, pagar cuotas, comprar artículos). Además, todos los documentos del 

Título I y del condado que requieren su firma se publicarán allí. Háganos saber si 

necesita ayuda para configurar su cuenta. 

• Todos los padres y estudiantes deben revisar el Manual del estudiante antes de regresar 

en agosto. El manual se publicará en la página de inicio del sitio web de nuestra escuela 

en las próximas semanas. Preste mucha atención a las actualizaciones de la política de 

asistencia. 

• Otra información importante sobre el comienzo de la escuela se encontrará en nuestro 

sitio web en "Información de otoño de 2022-23". 



                                                                                                                                                        
A lo largo del año escolar, llevaré a cabo el “Rincón del Director” cada tercer sábado del mes. 

Esta es una oportunidad para que los estudiantes y los padres compartan comentarios, 

proporcionen sugerencias y participen en una conversación informal conmigo sobre varios 

temas relacionados con la escuela. 

Únase a mí para nuestro primer rincón del director el 16 de julio el de 10:30 am a 12:30 pm 

vía Zoom. 

• Las familias de habla hispana deben unirse a las 10:30 am usando el siguiente 

enlace: https://gcpsk12-

org.zoom.us/j/96703847756?pwd=THY4K1Naa3lSNDR4UGZqUGx6aW1IUT09 

• Las familias de habla inglesa deben unirse a las 11:30 am usando el siguiente 

enlace: https://gcpsk12-

org.zoom.us/j/96730168941?pwd=R0RraUVWZE9MTVFIWUZRMGZiODFSQT09 

Valoramos la participación de los padres y nos esforzamos por crear un ambiente acogedor 

que anime a los padres a tomar un papel activo en la educación de sus hijos. Por favor apoye 

a su hijo uniéndose a PTSA. Más información sobre PTSA está disponible en nuestro sitio 

web y estará disponible durante la jornada de puertas abiertas/Conozca a su maestro. 

Disfruta el resto de tu verano y esperamos verte el sábado 23 de julio. rd y durante la Casa 

Abierta/Conozca a su Maestro. 

Sinceramente, 

durrant williams 

Principal 

Escuela secundaria Berkmar 

 

 

 

 

 

https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96703847756?pwd=THY4K1Naa3lSNDR4UGZqUGx6aW1IUT09
https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96703847756?pwd=THY4K1Naa3lSNDR4UGZqUGx6aW1IUT09
https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96730168941?pwd=R0RraUVWZE9MTVFIWUZRMGZiODFSQT09
https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96730168941?pwd=R0RraUVWZE9MTVFIWUZRMGZiODFSQT09


                                                                                                                                                        
Kính gửi quý phụ huynh và học sinh trường trung học Berkmar, 

Nhân viên của chúng tôi đang mong đợi ngày khai giảng và cơ hội phục vụ học sinh của 

chúng tôi sau những thử thách của hai năm rưỡi vừa qua. Chúng tôi rất vui mừng được tập 

trung lại nỗ lực của mình để cung cấp cho tất cả sinh viên một con đường phù hợp để tốt 

nghiệp và trở thành ghi danh, làm việc, nhập ngũ và / hoặc tham gia vào hoạt động kinh 

doanh trong khi giải quyết TẤT CẢ các nhu cầu của họ . Điều quan trọng là phụ huynh, học 

sinh và nhân viên nắm lấy cơ hội này để làm việc như một nhóm để đảm bảo năm học 2022-

23 là tốt nhất từ trước đến nay !! Khi bạn chuẩn bị cho một năm học xuất sắc, hãy dành thời 

gian xem lại những thông tin quan trọng sau: 

• Một lần nữa, các cửa của Trường Trung học Berkmar sẽ mở và dành cho các gia đình 

đến tham quan vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng Bảy rd từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Trong 

khi lưu diễn, chúng tôi sẽ có nhân viên sẵn sàng giải đáp các thắc mắc và giúp hỗ trợ 

tất cả các gia đình, đặc biệt là những gia đình chưa từng đến trường. 

• Open House / Gặp gỡ giáo viên của bạn sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 29 tháng 

7 thứ tự sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Tất cả các cấp lớp đều được chào đón 

đến bất cứ lúc nào trong những giờ đó. Trong thời gian này, học sinh sẽ có cơ hội theo 

dõi lịch trình của mình, gặp gỡ giáo viên và học các mẹo và chiến lược quan trọng để 

đảm bảo thành công của mình. 

• Trong khi tất cả học sinh bắt đầu đi học vào ngày 3 tháng 8 rd , không phải tất cả học 

sinh sẽ báo cáo với tòa nhà vào ngày đó. Sau đây là lịch trình đáng kinh ngạc của 

chúng tôi dành cho sinh viên quay lại tòa nhà để học trực tiếp: 

o 3 tháng 8 rd - 9 thứ tự lớp và tất cả học sinh nhóm nhỏ 

o 4 tháng 8 thứ tự - 10 thứ tự , 11 thứ tự , & Học sinh lớp 12 (tất cả học sinh lớp trên sẽ 

tham gia ngày Học kỹ thuật số vào ngày 3 tháng 8 rd ) 

• Linh vật mặc và các vật phẩm khác của linh hồn Berkmar sẽ có sẵn để mua trực tuyến. 

• Nếu bạn chưa tạo MyPaymentsPlus tài khoản, vui lòng làm như vậy. Chúng tôi đã 

chuyển sang sử dụng định dạng này dành riêng cho tất cả các vấn đề liên quan đến tài 

chính và trường học (tức là thanh toán phí, mua đồ.) Hơn nữa, tất cả các tài liệu Title I 

và quận yêu cầu chữ ký của bạn sẽ được đăng ở đó. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn 

cần hỗ trợ thiết lập tài khoản của mình. 

• Tất cả phụ huynh và học sinh phải xem lại Sổ tay Học sinh trước khi quay lại vào 

tháng Tám. Cuốn sổ tay sẽ được đăng trên trang chủ của trang web của trường chúng 

tôi trong những tuần tới. Vui lòng chú ý đến các cập nhật chính sách tham dự. 

• Thông tin quan trọng khác về ngày khai giảng sẽ được đăng trên trang web của chúng 

tôi trong mục “Thông tin mùa thu 2022-23.” 



                                                                                                                                                        
Trong suốt năm học, tôi sẽ tổ chức “Góc của Hiệu trưởng” vào mỗi Thứ Bảy thứ ba của 

tháng. Đây là cơ hội để học sinh và phụ huynh chia sẻ phản hồi, cung cấp đề xuất và tham gia 

trò chuyện thông thường với tôi về các chủ đề khác nhau liên quan đến trường học. 

Hãy cùng tôi đến với Góc Hiệu trưởng đầu tiên của chúng ta vào ngày 16 tháng 7 thứ tự từ 

10:30 sáng đến 12:30 chiều qua Zoom. 

• Các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha nên tham gia lúc 10:30 sáng bằng liên kết 

sau: https://gcpsk12-

org.zoom.us/j/96703847756?pwd=THY4K1Naa3lSNDR4UGZqUGx6aW1IUT09 

• Các gia đình nói tiếng Anh nên tham gia lúc 11:30 sáng bằng cách sử dụng liên kết 

sau: https://gcpsk12-

org.zoom.us/j/96730168941?pwd=R0RraUVWZE9MTVFIWUZRMGZiODFSQT09 

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của phụ huynh và cố gắng tạo ra một môi trường thân 

thiện, khuyến khích phụ huynh đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục con cái của họ. Hãy 

hỗ trợ con bạn bằng cách tham gia PTSA. Thông tin thêm về PTSA có sẵn trên trang web của 

chúng tôi và sẽ có sẵn trong Open House / Gặp gỡ Giáo viên của Bạn. 

Hãy tận hưởng phần còn lại của mùa hè và chúng tôi mong được gặp bạn vào Thứ Bảy, ngày 

23 tháng 7 rd và trong Open House / Gặp gỡ giáo viên của bạn. 

Trân trọng, 

Durrant Williams 

Hiệu trưởng 

Trường trung học Berkmar 
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